
 
 

COMUNICADO DE IMPRENSA 

Do lixo ao luxo: venha fazer parte do projeto Praça Sustentável no Res. 

Humaitá 
Oficina aberta de mobiliário urbano a partir de material reciclável 

 

Goiânia, Brasil, 25 de setembro de 2014: No dia 27 de setembro, a Sobreurbana vai promover uma oficina 

aberta e gratuita para a construção de mobiliário urbano a partir de material reciclável para ser doado à Praça 

Humaitá.  

A Praça Humaitá é uma das APMs desafetadas este ano pela Prefeitura Municipal de Goiânia. Após sua 

desafetação, os moradores do entorno se mobilizaram em um mutirão no dia 24/05/14 quando plantaram 

diversas mudas e construiram uma pista de caminhada, campo de futebol, play ground e um marco símbolo 

daquela ocupação pacífica. No entanto, todo espaço público para garantir seu significado no cotidiano das 

pessoas, precisa oferecer uma infraestrutura mínima que suporte o convívio social e convide as pessoas a 

permanecer no local. Assim, a Sobreurbana propõe dotar a praça com mobiliário adequado numa ação que 

une sustentabilidade sócio-ambiental, cidadania e transferência de conhecimento. 

Ações: 

1. Recebimento de material reciclável e ferramentas doadas pela comunidade 

a. QUANDO: até o dia 26/09 

b. ONDE: Sobreurbana (Av. Cora Coralina, nº 129, St. Sul) ou na própria Praça (Rua RH-9, qd. 

18, Res. Humaitá, fundos do Shopping Passeio das Águas) 

2. Prototipagem – experimentação prévia do espaço e das possibilidade do material arrecadado 

a. QUANDO: 20/09 

b. ONDE: Praça Res. Humaitá (Rua RH-9, qd. 18, Res. Humaitá, fundos do Shopping Passeio das 

Águas) 

3. Oficina – fabricação do mobiliário urbano a ser doado para o local 

a. QUANDO: 27/09 

b. ONDE: Praça Res. Humaitá (Rua RH-9, qd. 18, Res. Humaitá, fundos do Shopping Passeio das 

Águas) 

Sobre a Sobreurbana: 

A Sobreurbana é um estúdio de placemaking para o desenvolvimento colaborativo de intervenções urbanas e 

de gestão cultural. Pretende ser um hub criativo em Goiânia, unindo artistas, empreendedores, governo, 

organizações não governamentais e sociedade para a construção de cidades mais inteligentes, criativas e 

sustentáveis.  

 

Contato: 

Geral: info@sobreurbana.com |(62)  3229-4864 

Carol Farias: carol@sobreurbana.com | (62) 8192-8672 

 

Links úteis: 

Sobreurbana: www.sobreurbana.com 
Página criada por moradores do entorno, em defesa da APM: http://goo.gl/SpihFE 
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